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‘SamenLoop voor Hoop’ haalt enorm bedrag op voor KWF Kankerbestrijding (PAG 6)

Plettenburgerbaan afgesloten van 14 t/m 17 juni (PAG 7)

Leraar uit Nieuwegein haalt samen met collega’s 27.000 euro op
voor beroepsonderwijs in Malawi (PAG 11)
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(PAG. 12)

Bewoners Galecop verbijsterd over het
nieuwe Vervoersplan van de provincie

Deze week de Klaproosstraat in
de wijk Hoog Zandveld..
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten het al, maar vanaf woendagmorgen vroeg zijn deze pagina’s
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‘Vrolijke Vrijdag’
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werking met De Digitale Stad
Nieuwegein', vertelt Renée
Blom. 'Pen.nl zorgt er voor dat
we deze keer ook een digitale
kaart hebben met alle deelnemende adressen er op voor de
bezoekers op 30 juni aanstaande. Op de site van pen.nl is nu al
te volgen welke adressen meedoen en wie er nog bij gaan
komen.'

Nieuwegeiner Zamir M.
moet 15 jaar de cel in voor doden studente
De Nieuwegeiner werd ervan verdacht dat hij de Utrechtse studente met tientallen messteken heeft gedood in haar studentenhuis
aan de Bosboomstraat.
De rechtbank in Utrecht heeft de Nieuwegeiner Zamir M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar cel met tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van Laura Korsman. Het OM had
18 jaar celstraf geëist en tbs met dwangverpleging maar kan zich
goed vinden in de straf die vandaag is uitgesproken.
(vervolg)

Nieuwegeiner
Mark Jacobs klaar voor
EK Bowlen heren
Zondag 9 juni vertrekt de Nederlandse bowlingselectie naar
Duitsland voor deelname aan de
EK heren. Het team, met onder
andere de 30-jarige Mark
Jacobs uit Nieuwegein, gaat er
alles aan doen het succes van
de laatste EK in 2016 te evenaren of zelfs te overtreffen.

KRC Rolling start
crowdfundingsactie
om naar het WK te gaan

________________________________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek.

'We zijn erg blij met de samen-

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten.
Deze week laat onze ‘kookgek’
Eric Dekker zien, voor de rubriek
‘Koken met PEN’, dat lekker eten
maken simpel kan zijn. Vandaag
maakte hij: ‘Soep’ gezond en
lekker! Hier het recept.

De organisatie van de FietsRommelroute Batau-Noord is blij
met het enthousiasme vanuit de
wijk voor de derde editie van dit
evenement. Inmiddels is bijna de
laatste dag van de inschrijftermijn verstreken en hebben zich
al bijna 160 bewoners van de
wijk gemeld om op 30 juni vanuit
hun eigen tuin, schuur, garage of
huis tweedehands of zelfgemaakte spullen te verkopen. De
inschrijftermijn loopt nog tot en
met 1 juni.
Aanmelden kan nog via: rommelroutebatau-noord@outlook.com.

____________________________________________________

'Koken met PEN'

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bijna
160 aanmeldingen
voor de
Fiets-Rommelroute
Batau-Noord

Met nog anderhalve maand te
gaan wordt door de dames van
KRC Rolling/Devoted en hun
trainsters extra vaak en zeer intensief getraind om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden op het
WereldKampioenschap.

‘Wilt u KRC Rolling/Devoted
steunen op weg naar de World
Roller Games en ons helpen
met de kosten die het deelnemen aan de Wereld Roller
Games met zich meebrengt? Op
Facebook is de vereniging gestart met een crowdfundingsactie. Door te doneren doen zou u
ons enorm helpen. Wij zijn blij
met iedere gift’ aldus Katinka.

Vrijdag 28 juni aanstaande is het
weer zover, dan gaat de nieuwe
editie van de ‘Vrolijke Vrijdag’
van start. Dit is dé vrijdagmiddag
borrel van Nieuwegein die elke
laatste vrijdag van de maand
plaats vindt. Deze ‘Vrolijke Vrijdag’ zal gehouden worden in
Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom 5 en is een samenwerking tussen het Kleur- Geur en
Smaakcentrum van Cees van
Suylekom, De Digitale Stad
Nieuwegein en Smaak & Stijl.
Tijdens deze ‘Vrolijke Vrijdag’
kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur
genieten van de lekkerste wijnen
en kleine hapjes. In verband met
de inkoop van de hapjes dient u
zich aan te melden voor de ‘Vrolijke Vrijdag.’ Dit kan door een email te sturen met naam en aantal personen naar: info@smaakenstijl.com.
De kosten zijn € 15,- p.p. en kunnen worden voldaan bij binnenkomst. Bij mooi weer is het buiten maar binnen is ook voldoende plek om het nieuws door te
nemen of gewoon te genieten.
__________________________

‘Geluid van de
windmolens
in de polders
Rijnenburg en
Reijerscop zal
hoorbaar zijn’

__________________________

COLOFON
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

'De inwoners van
Nieuwegein zijn
uiterst bezorgd over
de nadelen van de
windturbines voor
mens en leefomgeving, nu de gemeente
Utrecht deze zo dicht bij onze gemeente
heeft gepland', aldus VVD raadslid Kelly
Vizee. 'Met name de horizonvervuiling, slagschaduw en de geluidsoverlast baren onze
inwoners zorgen. Zorgen die de Gemeente
Utrecht niet serieus neemt, ondanks een uitgebreid participatietraject. Wij willen dat onze
inwoners gehoord worden en dat rekening
wordt gehouden met hun belangen.'
Volgens het voorzorgprincipe zou het college
van B&W juist dicht bij woonwijken duurzaamheidplannen zonder windmolens moeten ontwikkelen. De overheid dient immers
altijd beschermende maatregelen te nemen
tegen mogelijk schadelijke effecten van een
situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Dat geldt ook als het
gaat om bewoners die net over de gemeentegrens wonen! Eerder riep de Nieuwegeinse
VVD daarom de Utrechtse gemeenteraad al
op met klem niét te kiezen voor een duurzaamheidvariant met windturbines.
Gezien het grote tekort aan woningen, maakt
de Nieuwegeinse VVD zich liever hard voor
woningbouw in de polder Rijnenburg. Kelly
Vizee licht toe: 'De doorlooptijd van windturbines, inclusief besluitvorming, uitwerken van
de plannen, het neerzetten van de windturbines en het rendabel maken ervan duurt
zo’n 25 jaar. Dat betekent dat het gebied de
komende 20 jaar op slot voor woningbouw,
terwijl er volgens de NVM en minister Ollongren tot 2040 maar liefst 1 miljoen extra woningen nodig zijn. Windmolens zijn voor ons
daarom onbespreekbaar en we hopen van
harte dat de Utrechtse gemeenteraad het advies van de Nieuwegeinse raad overneemt
en tegen windmolens in de polder gaat stemmen!'

GroenLinks:

‘Ogen niet sluiten
voor noodzakelijke
klimaat maatregelen’

De gemeenteraad van Nieuwegein is door de
gemeenteraad van Utrecht uitgenodigd om
een reactie te geven op de plannen om de
polder Rijnenburg en Reijerscop te gaan benutten als energielandschap. GroenLinks kon
zich goed vinden in de voorgelegde reactiebrief aan de gemeenteraad van Utrecht:
'De brief is een evenwichtige weergave van
de verschillende standpunten van de verschillende fracties (en inwoners) van Nieuwegein. We betreuren het dat de brief dusdanig is geamendeerd dat het lijkt of alle inwoners van Nieuwegein tegen de voorstellen
van de gemeente Utrecht zijn om een energielandschap in te richten met een hoog
rendement aan duurzame energie. Daarmee
wordt geen recht gedaan aan de mening van
een groot deel van onze inwoners.'
Het, met een krappe meerderheid, aangenomen amendement verwerpt iedere vorm van
windenergie. GroenLinks vraagt zich af hoe
sommige partijen zich kunnen uitspreken
voor duurzame energiebronnen en tegelijkertijd de mogelijkheden die geboden worden
om duurzaam energie op te wekken afwijzen.

In de raadsvergadering van vorige week
woensdag heeft GroenLinks samen met de
PvdA opgeroepen om de ogen niet te sluiten
voor de energieaanpassingen die nodig zijn.
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'Het klimaat verandert, dat is een keihard
gegeven. We moeten ons gedrag en onze
aanpak daarop aanpassen, willen wij de
aarde leefbaar houden voor de generaties na
ons', aldus Groenlinks raadslid Alma Feenstra.
Bij de behandeling van de Nieuwegeinse reactie op het Utrechtse conceptvoorstel voor
het inrichten van een energielandschap in
Rijnenburg en Reijerscop, riep GroenLinks
opnieuw op om in te stemmen met de invulling van dit pauzelandschap door er een
energielandschap van te maken, maar wel
onder strikte voorwaarden. 'Het belangrijkste
is dat er rekening gehouden wordt met de
omwonenden en de bezwaarmakers. Wij
roepen de gemeente Utrecht op om met hen
in contact te blijven.' GroenLinks pleit dan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Nieuwegein is tegen de plannen van
de gemeente Utrecht om grote windmolens
in de Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen.
Op initiatief van de VSP, samen met het
CDA, Lokale Vernieuwing, Groep Verdam,
Ieders Belang en de VVD, stuurt de raad van
Nieuwegein een brief aan de gemeenteraad
van Utrecht met daarin het advies zich uit te
spreken tégen windmolens in de polder. Het
besluit volgt na een drukbezochte commissievergadering over de plannen van de gemeente Utrecht om in het gebied Rijnenburg
en Reijerscop windturbines te plaatsen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegeinse gemeenteraad
tegen windmolens in polder
Rijnenburg!

Politie zoekt getuigen van
brandstichting in kaaswinkel
op Makadocenter

In de nacht van donderdag 28 februari op
vrijdag 1 maart dit jaar is er rond 04.00 uur
brand gesticht bij ‘Van Aly’s Kaasspeciaalzaak’ in het Makadocenter in de wijk Wijkersloot. De brandweer had de brand snel onder
controle, maar kon niet voorkomen dat het
interieur van de zaak in rook opging.

Tips
Heeft u iets gezien die nacht, tussen 04.00
uur en 06.00 uur, op of in de buurt van winkelcentrum Makado? Of weet u iets over de
mogelijke aanleiding van de brandstichting?
Bel met de opsporingstiplijn: 08006070 of
met Meld Misdaad Anoniem: 08007000.
____________________________________
ook voor een onderzoek naar het laagfrequent geluid bij windmolens, en pleit voor het
demontabel bouwen van zonnepanelen en
windturbines en roept de gemeente Utrecht
op om te kijken naar de hoogte en de plaats
van de windmolens. GroenLinks is tegen het
plaatsen van zonnepanelen op de Nedereindse plas vanwege de negatieve effecten
op de flora en fauna. De meerderheid van de
gemeenteraad nam dat advies over.

Het klimaat verandert en GroenLinks erkent
dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn in
onze manier van leven om de gevolgen van
klimaatverandering te verminderen. 'Elke verandering is moeilijk. In 2050 moet Nederland
aardgasvrij zijn, maar onze energiebehoefte
blijft en stijgt zelfs. We willen graag met alternatieven vormen van energieopwekking aan
de gang. Net als ooit de komst van een rails
door het landschap, wegen en bruggen en
GSM-palen, zal ook nu ons landschap veranderen. Dat willen we met elkaar doen. In
goed overleg en zeker doordrongen van de
noodzaak. Dat kan, ook al zal het voortdurende gesprek vragen, maar we zijn het
aan de generaties na ons verplicht om hier
goed uit te komen', aldus Feenstra.
Omdat de urgentie voor inzet op alternatieve
vormen van energieopwekking, en daarmee
gebruik van fossiele energiebronnen terug te
dringen, niet in het raadsvoorstel was opgenomen heeft GroenLinks samen met de
PvdA, D66 en de SP een motie ingediend die
deze noodzaak wel erkent. Deze motie kreeg
helaas geen steun van de overige partijen en
is verworpen.
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Grapes & Bottles
genomineerd voor
‘Winkelier van het Jaar’

Grapes & Bottles, de wijnwinkel van Nieuwegein op winkelcentrum Nedereind, is genomineerd voor de titel: ‘Winkelier van het jaar!’
en maakt kans om uitgeroepen te worden tot
winkelier van het jaar in de gemeente Nieuwegein en misschien wel van de provincie en
heel Nederland. Om deze titel te mogen dragen, heeft ondernemer Christ van Loon uit
Nieuwegein wel de hulp van de inwoners van
Nieuwegein nodig. Dat kan door te stemmen.
Dat kan geheel gratis via deze link.

Seizoensfinale AkoestiCafé op 12 juni in ‘t Veerhuis
les van grootmeesters Huub van der Lubbe
(De Dijk) en Thomas Acda. Met zijn muziek
vertelt Joep en zijn band verhalen en verhaaltjes, over grote en kleine dingen. Want
het mag best ergens over gaan volgens hem,
al schuwt hij flauwekul ook niet. Met speciale
bijstand van meestergitarist Johan Franssen
(Overlast, Van Piekeren, In ’t Veld) gaan
Joep en zijn mede-muzikanten een mooi
slotakkoord zetten aan het succesvolle seizoen AkoestiCafé. Joep van Leeuwen begint
om 21.30 uur.

________________________________________

Het derde seizoen van het maandelijkse
AkoestiCafé wordt op 12 juni afgesloten in ’t
Veerhuis. De avond wordt geopend door Van
Hemel en Hel uit Gorinchem. Dit duo stond in
het eerste seizoen al op de planken van het
AkoestiCafé en maakten toen diepe indruk.
Hun muziek beweegt zich ergens tussen folk,
pop en kleinkunst met een snufje country. De
boel wordt opgefleurd met allerlei fluiten en
soms zelfs de doedelzak. Met hun eerste CD
op zak én voor de gelegenheid bijgestaan
door hun twee dochters komen ze een half
uur laten horen dat Nederlandstalige muziek
springlevend is.

De Winkelier van het Jaar-verkiezing is de
grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. ‘Aan de verkiezingen doen winkels en winkeliers mee die
sfeer en authenticiteit aan een gemeente
geven. Winkels waar klanten iedere keer
weer naar teruggaan omdat ze de beste service, prijs en kwaliteit leveren. Winkels die
het verdienen om in de spotlights te staan’
aldus de organisatie.

Nog tot en met 2 juli kunnen consumenten
’t Veerhuis zit aan Nijemonde 4 in Nieuwestemmen op hun favoriete winkelier. Wil je
gein Zuid. Van Hemel en Hel begint om
op Grapes & Bottles stemmen dan kun je
20.30 uur. De toegang is op basis van ‘betaal hier je stem uitbrengen. Als stemmer maak je
Daarna is het tijd voor Joep van Leeuwen
met zijn band (foto), het tweede bewijs dat
wat je wil’. Als je de muziek tof vond én je
ook nog kans op mooie prijzen! De Winkelier
Nederlandstalige teksten allesbehalve flauwe kunt het missen, dan vraagt de organisatie je van het Jaar Verkiezing is een initiatief van
een tientje (of meer) te doneren.
muziek oplevert. Niet voor niets kreeg Joep
Reclamefolder.nl
_________________________________________________________________________________________________________________

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

Juni 2011
Tijdens het Prokkelfeest aan de
Rietveldlaan viel er van alles te
beleven en te doen. Sommige
bezoekers vermaakten zichzelf
op uitstekende wijze, zoals deze
geïnspireerde rolstoel hockeyer.
Wát een kracht en concentratie!
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Het wijknetwerk Fokkesteeg,
Humanitas, MOvactor,
Stichting Balans Nieuwegein
en de gemeente Nieuwegein
vinden het belangrijk dat bewoners elkaar tijdens een
gezellig moment in de buurt
kunnen ontmoeten. Daarom
organiseren zij elke eerste
zondag van de maand een
soepzondag voor alle
bewoners van Fokkesteeg.
De eerste ’Soep op zondag!'
was afgelopen zondagmiddag.
De eerste kommen soep
werden gevuld door burgemeester Frans Backhuijs.
De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.
Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis of een
karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze cartoons en karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.
_________________________________________________________________________________________________________________

Na deze sportieve ontmoeting en
de uitreiking van prijzen en medailles volgt er nog een gezellig
samenzijn en een heerlijke barbecue. De spelen vinden plaats
op Fort Vreeswijk; aanvang
13.00 uur.
Voor deelnemers en hun familie
zijn er geen kosten verbonden
aan deze dag; dit is mogelijk
door vele sponsors en de hulp
van de gemeente Nieuwegein.
Informatie over en aanmelden
voor deze dag: sportenspeldagrotarynieuwegein@gmail.com.
Rotaryclub Nieuwegein wil met
haar activiteiten een bijdrage leveren aan een betrokken samenleving, contacten tot stand brengen en steun geven aan elkaar.

Betrapte dief bedreigt
beveiliger van de Media Markt op Cityplaza

In de vestiging van Media Markt
in Nieuwegein gaat een winkeldief ervandoor met een laptop
van 1800 euro. Hij bedreigt een
beveiliger die hem achtervolgt
met een steekwapen.

De beveiliger is donderdag 28
maart aan het werk in de winkel
in Cityplaza in de binnenstad van
Nieuwegein, als rond 15.30 uur
een man de winkel uitloopt met
een apparaat verstopt onder zijn
jas. Een caissière hoort het
alarm, licht de beveiliger in en
die sprint naar buiten, op zoek
naar de dief.

Terwijl de beveiliger door Cityplaza rent, roepen omstanders
dat de verdachte richting het
tramstation is gegaan. Daar ziet
hij hem en roept dat hij moet blijven staan.

____________________________________

Ook dit jaar zal een van de wethouders, of misschien wel weer
de burgemeester zelf, de spelen
openen, waarna de ongeveer
honderd kinderen lekker gaan
bewegen en in groepsverband
tegen elkaar strijden, om na vele
sportieve activiteiten uit te maken wie er dit jaar kampioen is.
Minder sportievelingen leven

zich deze middag uit met schilderen, tekenen en knutselen.

_____________________________________________________

Op zaterdag 30 juni organiseert
Rotaryclub Nieuwegein alweer
voor de dertiende keer een
Sport- en Speldag voor jongeren
met een verstandelijke beperking
uit Nieuwegein en omgeving.
Doordat veel van deze jongeren
buiten Nieuwegein op school zitten, hebben zij minder contact
met andere kinderen in de buurt.
De Sport- en Speldag is dé gelegenheid om andere kinderen en
hun familie te ontmoeten, vrienden te maken en te genieten.

_______________________________________________________________

Rotaryclub organiseert voor de 13e keer
een Sport- en Speldag voor jongeren
met een verstandelijke beperking

Steekwapen
De dief rommelt wat in zijn zak,
waarbij de laptop uit zijn jas valt.
Hij haalt een steekwapen tevoorschijn, waarmee hij de beveiliger
bedreigt. De verdachte rent weg
in de richting van de parkeerplaats aan de Weverstede en
ontkomt.
(Bekijk de politie-video)
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‘SamenLoop voor Hoop’ haalt in
Nieuwegein enorm bedrag op voor
KWF Kankerbestrijding
Aan deze eerste ‘SamenLoop
voor Hoop’ in Nieuwegein deden
28 teams mee bestaande uit totaal 391 lopers. Tijdens deze 24
uur werd met verschillende
prachtige ceremonies stilgestaan
bij de verschrikkelijke ziekte
kanker. Het motto van de
SamenLoop was dit jaar meeleven, beleven, doorleven. Aan het
einde van de dag maakte de burgemeester bekend dat er maar
liefst 52.619,07 euro was opgehaald door alle lopers in Nieuwegein. Dit bedrag is overhandigd
middels een cheque aan KWF
Kankerbestrijding, en zal worden
besteed aan wetenschappelijk
kankeronderzoek.

__________________________________________

Precies 24 uur na het startschot
heeft de organisatie van de eerste ‘SamenLoop voor Hoop’ in
Nieuwegein het bedrag bekend
gemaakt dat de lopers hebben
opgehaald met hun actie. Tijdens
de bekendmaking, zondagmiddag even na 14.00 uur, prees
burgmeester Frans Backhuijs de
sporters die 24 uur lang hebben
gelopen om het geld op te halen
voor het KWF.
Backhuijs: ‘Ik ben trots op deze
prestatie die is neergezet door
jong en oud en trots dat het dit
jaar wel is gelukt om de organisatie rond te krijgen. Hoe groot
de teleurstelling verleden jaar
ook was des te groter is deze
prestatie nu.’

Het wijknetwerk Fokkesteeg,
Humanitas, MOvactor, Stichting
Balans Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein vinden het
belangrijk dat bewoners elkaar
tijdens een gezellig moment in
de buurt kunnen ontmoeten.
Daarom organiseren zij elke
eerste zondag van de maand
een soepzondag voor alle bewoners van Fokkesteeg. De
eerste ’Soep op zondag!’ was
afgelopen zondagmiddag. De
eerste kommen soep werden gevuld door burgemeester Frans
Backhuijs.

Hanny Plomp-van Rheenen van
Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg: ‘Het was goed te zien dat
er ruim 35 wijkbewoners aanwezig waren om samen soep te
eten tijdens deze eerste ‘Soep
op zondag! Een mooi moment
om wijkbewoners te ontmoeten
en te leren kennen. Daar is zo
een moment voor bedoeld. Het
proeft naar meer.’

_________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

Geslaagde eerste ‘Soep op zondag!’

De eerst volgende ‘Soep op
zondag!’
De eerst volgende ‘Soep op
zondag! is op zondag 7 juli.

Ruim 35 wijkbewoners kwamen
Etenstijd is tussen 12.00 - 14.00
naar de Bedumerschans. Niet
uur. Een kom soep kost € 1,-.
alleen om te genieten van het
U kunt alleen met gepast geld
mooie weer, maar ook om de
betalen. Adres: Bedumerschans
eerste kom groente- of linzen4 in de wijk Fokkesteeg. Aanmelsoep te krijgen uit handen van de den is niet verplicht, mag wel:
burgemeester.
soepopzondag@nieuwegein.nl.
_______________________________________________________

In Nieuwegein zijn maandag
twee mensen bekneld geraakt
onder het contragewicht van een
sluisdeur van de Prinses Beatrixsluis. Meerdere hulpdiensten zijn
opgeroepen, waaronder de
brandweer, een traumahelikopter

en het hoogtereddingsteam. Na
een half uur kon één van de
slachtoffers worden bevrijd.

__________________________________________________________

Twee mensen bekneld
tijdens werkzaamheden
Prinses Beatrixsluis

Het ongeluk gebeurde rond
11:30 uur en vond plaats in de
ruimte naast de sluisdeur op de
plek waar het contragewicht
heen en weer beweegt. Zo’n
contragewicht weegt volgens de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
20 tot 40 ton en is bedoeld om
de sluisdeur in beweging te krijgen. De twee slachtoffers waren
aan het werk bij dat contragewicht. Een van de beknelde personen werd vrij snel bevrijd en
werd nagekeken door ambulancepersoneel. Even voor 14:00
uur heeft de brandweer de tweede persoon weten te bevrijden
uit de toren. Onder begeleiding
van artsen is hij naar beneden
begeleid en met spoed naar het
ziekenhuis vervoerd.
's Avonds waren beide mannen
gelukkig weer veiliig thuis
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Het IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid (afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o.),
organiseert op zondag 16 juni
2019 een fiets- en wandelexcursie in het nieuwe landschapspark
in Het Klooster in Nieuwegein.

Het landschapspark is aangelegd door de gemeente Nieuwegein samen met Rijkswaterstaat
en is de grootste ecologische
zone aan de oostkant van de
stad. Het is een uniek natuurgebied met een bijzondere fauna.
Denk dan aan heikikkers, vleermuizen en bijzondere vogels, zoals de steenuil. Het landschapspark is aangelegd als natuurcompensatie voor de aanleg van
de 3e sluiskolk bij de Beatrixsluis en de bedrijven op het bedrijventerrein.

In het weekend van 14 tot en met 17 juni werkt wegenbouwer KWS aan de verbreding van de N408.
Dit betreft de nieuwe aansluiting tussen bedrijventerrein De Liesbosch en de N408. De N408 tussen
Nieuwegein en de N409 is van vrijdagavond 14 juni
21.00 uur tot en met maandagochtend 17 juni
05.00 uur in beide richtingen volledig afgesloten
voor autoverkeer. Op bijgevoegde tekening is het
afgesloten weggedeelte weergegeven.

Utrecht/A12 wel bereikbaar.
Vervolgwerkzaamheden
In de weekenden van 12 tot en met 14 juli en 19 tot
en met 21 juli zijn nog twee weekendafsluitingen
van de N408. Op die momenten wordt de nieuwe
aansluiting tussen de N408 en de zuidzijde van het
bedrijventerrein de Liesbosch gereed gemaakt. Na
de zomer stelt KWS de weg open voor het autoverkeer en wordt de kruising Ravenswade-N408 aangepast.

Omleidingsroute
Het autoverkeer van en naar Nieuwegein wordt
Het bedrijventerrein De Liesbosch, gelegen tussen
met gele borden omgeleid over de A27. Ook rijdt
het Merwedekanaal, de provinciale weg N408 en
buslijn 48 vanuit Nieuwegein een aangepaste route. De fietsers en voetgangers kunnen via de paral- de rijksweg A12, krijgt vanaf de N408 twee nieuwe
lelweg van de N408 langs de werkzaamheden pas- toegangswegen en de bestaande toegangsweg
(Ravenswade) wordt aangepast. Hierdoor verbetert
seren. De aansluiting van de N408 op de N409
richting Houten en de aansluiting met het bedrijde doorstroming van het verkeer en worden beventerrein De Liesbosch en Laagraven zijn vanuit
staande knelpunten opgelost.
____________________________________________________________________________________

groene container op de juiste inzameldag aan de weg plaatsen.
Daarna wordt het gftafval weer
eens per twee weken opgehaald.
Doordat RMN de container vaker
leegt, raakt deze niet overvol en
wordt stankoverlast zoveel mogelijk voorkomen.
Daar kunt u overigens ook zelf
iets aan doen door uw container
in de schaduw te zetten zodat de
inhoud niet gaat broeien. Om
aankoeken in de container te
voorkomen kunt u op de bodem
een oude krant of stro neerleggen.

Politie zoekt getuigen

Maandag 3 juni jl. heeft er rond
17.00 uur een huiselijke geweldpleging plaatsgevonden tussen
een man en een vrouw aan de
Waterlelie in de wijk Hoog Zandveld in Nieuwegein Zuid. Hier
zijn diverse omstanders bij geweest. De politie van Nieuwegein
wil graag met hen in contact
komen.
Bent u getuige geweest? Neem
dan contact op met de politie via
09008844. Graag dossiernummer 2019161393 vermelden.

zondag

30 juni

van 11.00 tot 16.00 uur

Meer dan 150 verkooppunten

Routekaart

te downloaden op FB:

Fiets-Rommelroute Batau-Noord
en

digitale kaart op www.pen.nl

Verkoop van tweedehands spullen vanuit tuin, huis, garage

De zomer komt er weer aan en
in opdracht van gemeente Nieuwegein leegt RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) tijdens
de zomermaanden iedere week
de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). In de
periode van 10 juni tot en met 23
augustus kunt u elke week uw

Weekendafsluiting N408 van 14 tot en met 17 juni

__________________________________

RMN leegt groene
container in zomermaanden wekelijks

Max Bouwmeesters met Laura Dekker

__________________________________

Voor deelname aan deze IVNexcursie is het verzamelpunt
zoals gebruikelijk op de parkeerplaats bij Jack’s Grillhouse aan
de Parkhout 2. Hier vertrekt u
per fiets om 13.30 uur. U kunt
ook rechtstreeks op de fiets naar
het beginpunt van de excursie
gaan. De excursie start om 14.00
uur bij het Lekkanaal op de hoek
Sluispad / Schalkwijksewetering.
U gaat ook wandelen in het natuurgebied, dus is het handig om
stevige wandelschoenen te dragen. Deelname aan de excursie
is gratis.
__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IVN Excursie
naar het Klooster
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Nieuws van De Tweede Verdieping
andere PLUS-café bezoekers.
Op maandag 17 juni van 14.30 16.00 uur hoort u welke interesses andere bezoekers hebben.
Wellicht komt u op ideeën en
heeft u, voor u het weet, een
nieuwe hobby.
Workshop Positieve gezondheid: Mentale veerkracht
Op vrijdag 28 juni is er op het
gezondheidsplein in de bibliotheek een workshop over mentale veerkracht. Wat draagt bij
aan mentale veerkracht? Je kunt
hier zelf van alles aan doen.
Praat met experts over de kracht
van positieve gedachten, het effect van mindfulness en het belang van een gezonde leefstijl.
Ontdek wat voor u werkt om de
uitdagingen van het leven aan te
gaan.
De toegang is gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu

Open Lab Make some noise
Kunstenaar Joe Bowe vroeg ons of hij mocht exposeren in de
In het Open Lab op zaterdag 8
bibliotheek. Daar gaven we graag toestemming voor. Zijn werk
juni gaan we proberen zoveel
is kleurrijk. Hij speelt met mogelijkheden. Hij schildert niet
mogelijk geluid te maken. Speel
alleen maar verwerkt ook regelmatig voorwerpen in zijn doeken.
bijvoorbeeld piano met bananen
De bonte, verrassende expositie is tot ongeveer half juli te
of maak een geluidskaart. Wil je
bezichtigen.
jouw geluidskaart mee naar huis
_______________________________________________________
nemen? Dan betaal je € 5.
Het Open Lab is van 14.00 Pinksterweekend
16.00 uur en gratis toegankelijk
helemaal in kunt verliezen. Het
PLUS-café Het belang van een
De bibliotheek is gesloten op
(6 t/m 12 jaar). Aanmelden: achobby
voegt meer toe dan je wellicht
maandag 10 juni, tweede Pinktie@detweedeverdieping.nu
Wat doen anderen in hun vrije
denkt. Vertel over jouw hobby en sterdag. We wensen u een fijn
o.v.v Open Lab 8 juni.
tijd? Een hobby is iets waar je je
maak kennis met de hobby's van
Pinksterweekend toe.
_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: Bij (zweef)vliegen zijn de
vrouwtjes doorgaans groter dan
de mannetjes en ook de gekleurde strepen en vlekken zijn niet
hetzelfde bij de mannetjes en de
vrouwtjes.
Onlangs werd ik daar nog eens
met mijn neus bovenop gedrukt:
Een moeraspendelvlieg-dame
ziet er anders uit dan een mannetje. Onderling zijn de dames
ook niet precies gelijk.
Zo'n mannetje heb ik al eens laten zien, dus nu is het tijd voor
een dame.

Moeraspendelvliegen zijn forse vliegen die op een afstandje
eerder aan een bij dan een vlieg doen denken. Ze kunnen ook
zoemen als de beste.
Veel zweefvliegen tonen meerdere verschillen tussen mannetjes
en vrouwtjes,
je ziet niet meteen dat het één soort betreft.
Dit vrouwtje lijkt wel iets op een bij, maar het is een dikke
moeraspendelvlieg.
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In het Open Lab op zaterdag 8 juni gaan we
proberen zoveel mogelijk geluid te maken.
Een hobby is iets waar je je helemaal in kunt
verliezen. Op 8 juni.
Op 9 juni vindt de tweede editie van de Ibiza
Fair plaats.
Op woensdag 12 juni: ouder-kindochtend.
Het maandelijkse AkoestiCafé wordt op 12
juni afgesloten
Op 15 juni worden de jonge ooievaars in
Galecop geringd.
Van 15 juni t/m 23 juni wordt bij Tennisvereniging Rijnhuysehet QuoVadis Rijnhuyse
Open Toernooi gehouden.
Zondag 16 juni: fiets- en wandelexcursie in
het nieuwe landschapspark in Het Klooster.
17 Juni, fietslessen bij het Nijpelsplantsoen.
Info bvanlunteren@movactor.nl.
Op 22 juni vindt voor de vierde keer de Dag
van de Kampvuurmuzikant plaats.
Van 24 juni tot en met maandag 12 augustus
bridgedrives bij Bridgeclub Nieuwegein.
Fietstraining Langer Fietsplezier op 28 juni.
Op 30 juni vanuit eigen tuin, schuur, garage
of huis tweedehands of zelfgemaakte spullen verkopen.
Sport- en Speldag voor jongeren met een
verstandelijke beperking op 30 juni.
7 Juli: Soep op Zondag.
Op 13 en 14 juli kun je op City Plaza in
Nieuwegein deelnemen aan en genieten van
de nieuwe sport AirBadminton
Fokkesteeg Samen Eten op 14 juli.
Fokkesteeg Samen Eten op 11 augustus.
Op 7 september vindt de Authentieke Dag in
Vreeswijk plaats.
Fokkesteeg Samen Eten op 8 september.
Op 15 september wordt in Vreeswijk voor de
45-ste keer de Sluizenloop gehouden.
Fokkesteeg Samen Eten op 18 oktober.

10

Onze redactie-stagiaire Peterson Tijhuis bezocht zaterdagavond de eerste editie van de
Vreeswijkse Zomeravond Fair, die plaatsvond onder uiterst plezierige weersomstandigheden. En wanneer hij dan deze hoogbenige schone (bijna) tegen het lijf loopt
weet hij zijn kalmte te bewaren en maakt hij
een schitterende foto.

Met recht een Foto van de Week!

Heb je óók iets vreemds, moois, bijzonders,
leuks, spannends, aparts, gezelligs gezien
èn gefotografeerd in Nieuwegein? Stuur je
foto naar de redactie. Wellicht vind je je foto
straks terug op pen.nl!
___________________________________

Wijziging samenstelling
Comité 4 en 5 mei

Het Comité 4 en 5 mei mei heeft laten weten
dat voorzitter Renée Blom en de vrouw van
burgemeester Frans Backhuijs, Marie-Louise
Backhuijs, stoppen met hun werkzaamheden
voor het Comité. Marie-Louise Backhuijs
was als lid verbonden aan de organisatie. Er
is geen reden aangegeven waarom de twee
dames stoppen. Het Comité laat in een verklaring weten dat zij erkentelijk is voor het
vele werk dat zij de afgelopen jaren voor het
Comité en voor Nieuwegein hebben gedaan.
De heer Elja Schwarz is benoemd als
nieuwe voorzitter.

Het Comité 4 en 5 mei in Nieuwegein is opgericht in 2007 en heeft als doel om zowel
de Nationale Herdenking op 4 mei als de
Nationale Viering van 5 mei in Nieuwegein te
organiseren. Dit gebeurt middels een integrale aanpak omdat het herdenken van de
slachtoffers en de betekenis van vrijheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het
Comité ziet zijn inzet als coproductie met de
gemeente omdat de gemeente in deze de
verbinding is van verleden, heden en toekomst van de stad.
Elja Schwarz: ‘Volgend jaar vieren wij 75
jaar Vrijheid. Dit krijgt zowel landelijk als lokaal bijzondere aandacht. Dat is nodig want
vrijheid staat helaas continu onder druk.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog inmiddels
wel ver achter ons ligt, blijven andere oorlogssituaties ontstaan en vallen er opnieuw
Nederlandse slachtoffers, mogelijk ook uit

Nieuwegein. Als Comité 4 en 5 mei Nieuwegein zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen voor de viering. Komend najaar zullen wij Nieuwegein hierover uitgebreid informeren.’

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een tentoonstelling van de Histori-sche Kring
Nieuwegein van 2 juni t/m 15 september.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde activiteiten

Het Comité is vanaf heden als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer Elja Schwarz
Secretaris: mevrouw Nicole van Nimwegen
Penningmeester: de heer Jan van Dorp
Als lid zijn de heren Jan Willem Knop, Tim
Hagt en Greg Geurtsen verbonden aan het
Comite 4 en mei 5 alsook de dames Miranda
Agterberg en Reninka Kosterman.
___________________________________

Laat je auto wassen door de
kampioensmeiden van VSV
Vreeswijk MO-15

Je auto laten wassen door de kampioenen
van MO15-1? Wie wil dat nou niet? Voor de
kantine van VSV Vreeswijk staan de meiden
en de trainers op woensdag 12 juni vanaf
19.00 uur tot 21.00 uur klaar voor het goede
doel. Voor 7,50 heeft u een schone auto én

heeft u bijgedragen aan het Jasmin Peters
meiden toernooi, waar het team van Vreeswijk op 15 juni aanstaande zal deelnemen.

Het Jasmin Peters meiden toernooi staat al
jaren in het teken van het goede doel: geld
ophalen voor het Ronald McDonald Huis en
de Stichting Emma Kinderziekenhuis. Dit
alles ter nagedachtenis van Jasmin Peters,
zij speelde graag voetbal maar is helaas
veel te vroeg aan leukemie overleden. Het
team uit Vreeswijk hoopt dat er veel auto’s
langskomen en dat zij op 15 juni een mooi
bedrag kunnen doneren. ‘Onze meiden
zetten zich daar graag voor in. Alleen een
donatie doen en de meiden komen aanmoedigen mag natuurlijk ook’ aldus Lisette Hendriks van VSV Vreeswijk.

Leraar uit Nieuwegein haalt samen met collega’s 27.000 euro op
voor beroepsonderwijs in Malawi

Marco van Luijn tijdens de beklimming van de Mont Ventoux

Ruud Rouvoet, docent Techniek
bij MBO Utrecht, fietste vrijdag
ook omhoog. 'Het feest is bij mij
begonnen. Afgelopen jaar ben ik
in Malawi geweest en heb ik gezien dat er veel geld nodig is om
het beroepsonderwijs te verbeteren en uit te breiden. Daarom
heb ik mijn collega’s gemotiveerd
om samen deze actie op touw te
zetten. Ons doel was 17.775 euro bij elkaar te fietsen en lopen,

dat hebben we meer dan behaald met een totaal van 27.000
euro.'

Een nieuwe opleidingslocatie
in Malawi
Met het geld dat het team heeft
opgehaald kan er een opleidingslocatie bekostigd worden
waarvan de opleidingen en examens worden geaccrediteerd
door de overheid. De investering

_____________________________________________________________

omvat onder meer een theorieen practicumlokaal, een werkplaats, een bibliotheek en de certificering van onderwijzend personeel. De eerste groep studenten zal in oktober/november starten met de opleiding.

_________________________

Marco: 'Euhm ik heb er heel lang
naar toe geleefd, hard voor getraind, geen idee wat ons te
wachten stond maar dubbel en
dwars waard geweest. Ik ben
twee keer die berg opgefietst en
heel diep gegaan, het was pittig
en afzien maar ook ontzettend
mooi. Trots op ons opgehaalde
bedrag voor Malawi en vooral
heel gezellig om dit met collega’s
te doen!'

______________________________________________________________

Afgelopen weekend liepen en
fietsten 24 medewerkers van
MBO Utrecht de Mont Ventoux in
Frankrijk op en lieten zich daarbij
sponsoren door betrokken bedrijven en personen. Aan de beklimming deed ook Marco van Luijn
uit Nieuwegein mee. Hij is docent op een van de MBO scholen in onze regio. Al met al haalden ze het prachtige bedrag van
27.000 euro binnen. Van dit geld
wordt in Malawi een nieuw lokaal
gebouwd waar technisch beroepsonderwijs gegeven kan
worden.

MBO Utrecht
MBO Utrecht is een kleinschalige
organisatie voor hoogwaardig
middelbaar beroepsonderwijs in
Utrecht en omgeving. MBO
Utrecht besteedt veel aandacht
aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap en wil op deze wijze een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. Dat gebeurt
vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit: met respect voor
elkaars meningen en ideeën. De
tocht naar de Mont Ventoux en
het ondersteunen van onderwijs
in Malawi past is een voorbeeld
van onze uitgangspunten.

_________________________________________________________________________________________________________________

Anne Kersbergen (11)
benoemd tot ambassadeur
KidsClub

Na weken van voorbereiden konden leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en ander fans
woensdag 5 juni jl. hun sportieve hart ophalen tijdens het gezellige Goede Doelen zomerfestijn van Basisschool Lucas Galecop.
Souvenirjagers konden terecht op de vrijmarkt waar mooie, door de leerlingen zelf
gemaakte spulletjes werden verkocht. Natuurlijk was er ook de jaarlijkse sponsorloop
waarbij alle kinderen plankgas vooruit gingen
om zo veel mogelijk rondjes te lopen. Groep
8 liep zelfs twee keer; één keer met hun
kleutermaatje en natuurlijk met hun eigen
groep.
Na al dat geren konden de kinderen rustig
bijkomen met wat drinken en wat lekkers
maar de meeste kinderen renden zo door
naar de disco om hun beste moves te laten

Afgelopen woensdag 5 juni is de 11-jarige
Anne Kersbergen als ambassadeur benoemd voor de KidsClub van het Wijknetwerk Fokkesteeg. Ns haar benoeming is de
jonge wijkbewoonster uit Fokkesteeg onmiddellijk aan het werk gegaan. Dit deed zij samen met haar collega-ambassadeur Fay van
Zuilen (9). Fay was onlangs nog aanwezig bij
de start van de Community Art in de wijk.
Nadat Fay bij Anne haar badge had opgespeld en gefeliciteerd zijn ze samen vertrokken naar Basisschool de Schouw, waar zij
een afspraak hadden met de directeur. Na
zich te hebben voorgesteld als ambassadeur
KidsClub Wijknetwerk Fokkesteeg, hebben
ze gesproken over de KidsClub die 25 september aanstaande weer van start gaat en
vervolgens iedere 2e woensdag van de
maand.

Ook hebben ze gesproken over het aankomende Jubileumfeest op 5 en 6 juli en
mochten posters in de school ophangen.
Terwijl Fay en Anne door de school liepen
kwamen ze nog kinderen tegen en hebben
die geïnterviewd. Vragen als: 'Wat zou jij leuk
vinden om te doen bij de KidsClub' en 'Waar
ben jij goed in?'

_____________________________________________________________________

zien of maakten mooie sprongen op het
springkussen of de survivalbaan.
Het geld dat dit jaar wordt opgehaald gaat
onder andere naar Opvangcentrum Galecopperpark Sublime. De teller staat inmiddels op
ruim 1.500,- euro. Het eind bedrag wordt komende week bekend gemaakt.
____________________________________

_____________________________________________________________________

Goede Doelen zomerfestijn
Lucas Galecop
haalt ruim 1500 euro op

Anne links, Fay rechts

'We streven er naar om een leuke groep
kinderambassadeurs bij elkaar te krijgen die
kinderen motiveren om deel te nemen aan
de KidsClub en zo ook een mooie basis te
leggen voor participatie van de jeugd, in de
toekomst van het Wijknetwerk Fokkesteeg.
(De KidsClub is er voor kinderen vanaf 4
jaar)'
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Wat gaan we doen?
Voor de zomervakantie wordt samen met de buurt de belangrijkste inhoudelijke opgaven en kansen in kaart gebracht. De gemeente organiseert op vier verschillende locaties een buurtterras. Bewoners kunnen elkaar
hier ontmoeten en aangeven
welke kansen en verbeterpunten
zij voor hun buurt zien en wat zij
zelf willen betekenen voor een
Betere Buurt.
12

Betere Buurten
Het doel van het Betere Buurten
programma is om de buitenruimte in Nieuwegeinse jaren ’70 en
’80 buurten duurzaam te vernieuwen, zodat bewoners ook in de
toekomst prettig in hun buurt
kunnen wonen. Betere Buurten
is eerder al begonnen in Merwestein, de Rijtuigenbuurt, de Sluyterslaan en omgeving en Schansen-Noord. Schansen-Zuid is de
vijfde buurt die wordt aangepakt.

Samen werken we aan een groenere buurt met een vernieuwde
bestrating, meer ontmoetingsmogelijkheden en moderne speelplekken. Een buurt waar jong en
oud zich thuis voelt en waar het
toegankelijk, schoon en veilig is.
Tot slot zorgen we ervoor dat de
buurten zo worden ingericht, dat
deze de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Te denken valt aan het toevoegen van groen waardoor het
koeler is in de zomer.
De gemeente maakt de plannen
het liefst samen met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in
de buurt. Zij weten immers als
beste waar behoefte aan is en
wat goed is voor de buurt.

FOTO: AREND BLOEMINK

Bewoners Galecop verbijsterd over het
nieuwe Vervoersplan van de provincie

Als het aan de provincie Utrecht
ligt dan gaat het openbaar vervoer in de regio flink op de
schop. Dit blijkt uit het concept
Vervoerplan 2020 die de provincie Utrecht onlangs presenteerde. In Nieuwegein zijn een aantal
grote wijzigingen te verwachten.
Deze zijn niet altijd positief voor
de reizigers met het openbaar
vervoer. Bewoners in de wijk
Galecop zijn met name erg geschrokken over het vervallen van
enkele haltes in de wijk.

Renée ter Haar: ‘De belangrijkste, zeer negatieve, wijziging
voor mij is de wijziging van lijn
77. Het voorstel is om de haltes
Guido Gezellehove en Gerbrandypark op de Galecopperlaan te
laten vervallen. Daarvoor in de
plaats zal lijn 77 op het De Kempenaerpark stoppen.’
Het laten vervallen van deze haltes is erg nadelig voor de bewoners van Galecop ten westen
van de Galecopperlaan. Voor deze bewoners betekent het dat zij
750 meter moet lopen voor de
dichtstbijzijnde bushalte! ‘En ik
woon nog niet eens achter in de
wijk. Dit is veel te ver! Hiermee
wordt dit stuk van Galecop afgesloten van openbaar vervoer.
Even naar Citiplaza gaan, of
naar het ziekenhuis, kan zo niet
met het OV’ aldus ter Haar
tegenover onze redactie.
Enkele bewoners zijn ook ongerust over het feit dat nu mensen
naar haltes gaan rijden en hun
auto elders in de wijk zullen gaan
parkeren in de buurt van de halte. Dit wordt momenteel al veel

gedaan bij de halte ‘Herman Heijermanshove’ op de Galecopperlaan. Hier is de parkeerdruk de
laatste jaren al flink toegenomen.

____________________________________________________________________________________________________

Projectwethouder Betere Buurten Jan Kuiper: 'Bij de keuze
voor Schansen-Zuid is een zorgvuldige afweging gemaakt. In
Schansen-Zuid kan goede aansluiting worden gevonden met
het groot onderhoudsprogramma
van de gemeente. De riolering in
FOTO: ERIC BOSMAN
deze buurt moet voor een deel
worden vervangen. De openbare
ruimte in Schansen-Zuid voldoet
op veel plekken niet meer aan de
eisen en wensen van deze tijd,
waardoor de leefbaarheid in de
wijk onder druk staat. Omdat we
al in Schansen-Noord bezig zijn
met Betere Buurten, kunnen we
het werk èn de goede contacten
in de wijk doortrekken voor het
hele gebied. Overigens blijft de
gemeente in heel Nieuwegein
werken aan onderhoud van wijken voor een mooie, leefbare
stad.'

Alle buurtbewoners van Schansen-Zuid worden half juni uitgenodigd om naar het buurtterras
te komen via een huis-aan-huis
te verspreiden buurtbericht.
Vanaf dat moment kunnen zij
ook online hun ideeën achterlaten. Tegelijkertijd gaat de gemeente aan het werk om de
kwaliteit van de openbare ruimte
in kaart te brengen, zoals de levensvatbaarheid van de bomen
en bijvoorbeeld de parkeerdruk.
Op basis van alle opbrengsten
wordt een kansenkaart en een
buurtvisie gemaakt. Kleine verbeteringen, die eenvoudig te realiseren zijn, voert de gemeente
zo snel mogelijk uit. Grotere aanpassingen worden opgenomen in
het ontwerp voor de buurt. Vanaf
het najaar gaan we voor specifieke locaties in de buurt samen
met bewoners aan de tekentafel
zitten om te ontwerpen aan een
betere buurt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

De gemeente gaat nu ook de
openbare ruimte van SchansenZuid aanpakken vanuit het programma Betere Buurten. In deze
buurt zal de komende tijd samen
met inwoners besproken worden
wat er nodig is om te vernieuwen, zodat bewoners ook in de
toekomst prettig in hun buurt
kunnen wonen. De gemeenteraad heeft circa 2,5 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de
planvorming en realisatie.

Bushaltes worden nú vernieuwd
terwijl er straks geen bussen meer rijden

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ook Schansen-Zuid
de komende jaren vernieuwd

De argumentatie in het concept
Vervoersplan 2020 is, dat deze
wijziging 1,5 tot 2 minuten versnelling oplevert voor de reizigers die ten zuiden van het De
Kempenaerpark wonen. ‘Ik vermoed dat deze reizigers het er
best voor over hebben om iets
langer te reizen als daarmee
stadsgenoten ook gebruik kunnen maken van het OV’ zegt ter
Haar.

De heer Bouws laat ons weten:
‘De ingreep in lijn 77 is zeker
dramatisch voor Galecop maar
ook andere delen van Nieuwegein hebben ermee te maken.
Wat te zeggen van Vreeswijk dat
zijn verbinding met Nieuwegein
Centrum verliest? Daar ligt een
toeristische trekpleister met beschermd dorpsgezicht en de
Museumwerf dat niet meer met
het stadshart is verbonden. Wie
zoiets bedenkt heeft vast een
hekel aan Nieuwegein. Afschieten die plannen!’

Voordat de provincie een besluit
neemt, en dat is in september dit
jaar, kan iedereen de enquête invullen en zijn of haar mening
geven over de voorgestelde wijzigingen. Meedoen aan de enquête kan tot 1 juli dit jaar. Ter
Haar roept dan ook iedereen op
om de enquete in te vullen en
hun stem te laten horen.
Bekijk de belangrijkste wijzigingen.

LET OP! Om 12 uur geven spelers Meike
Versteeg en Andy Buijk van de Nationale
jeugdselectie een spectaculaire demo! Na
de demo is er de mogelijkheid voor een
foto/handtekening. Mis het niet!

Badminton
Festival
Benieuwd naar de regels van
AirBadminton? Klik hier.

Let op! Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg ervoor dat je samen met je ouders je inschrijving regelt.

Zoals nu voorgesteld wordt de
halte Gerbrandypark geschrapt.
Hij stopt voor appartementen
speciaal voor ouderen, deze
mensen moeten ongeveer 500
meter gaan lopen om de U-link
77 te bereiken. ‘De halte Guido
Gazellehove, weet de Provincie
Utrecht dat hier zwakkere Nieuwegeiners wonen, bewoners die
Geestelijke Gezondheidszorg
behoeven?’ zegt Betty Lamers.

‘Onder het waakzame van Lister
Nieuwegein Galecop kunnen deze mensen zich staande houden
in onze maatschappij, ook deze
mensen worden zwaar gedupeerd door de beslissing hun
bushalte te verleggen, waar zij
nu op een afstand tot maximaal
300 meter naar de halte Guido
Gazellehove konden lopen moeten zij minimaal 650 meter extra
of meer lopen om de halte Kem-

‘Daarnaast worden veel niet fietsende of auto rijdende bewoners
gedupeerd met deze maatregel
in Oost Galecop, We moeten
langer zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen doch hier bemerk
ik dat de provincie Utrecht niet
probeert de bereikbaarheid te
verbeteren of te continueren, het
lijkt mij meer een voorbeeld om
in ons wijk zwakkere en oudere
bewoners te isoleren. Het draait
hier niet om betere bereikbaarheid maar om snelheid’ aldus
van Bemmel.

Niet alleen Galecop is de klos.
Ook Vreeswijk moet eraan geloven. Reden om eens te praten
met oud politicus Chris Bouws,

vader vroegere PGN (Progressief Groen Nieuwegein).

____________________________________________________________________

Betty van Bemmel: ‘Als mijn
mede wijkbewoners van Galecop
West, bij de manege (waarvan er
al vele op leeftijd zijn en steeds
minder mobiel zijn en worden)
van de Maurice Roelantshove
naar De Kempenaerpark moeten
lopen, dat is ongeveer 1000 meter, zijn we minimaal 15 minuten
onderweg. Wij ouderen kunnen
echt geen 1000 meter lopen binnen de 15 minuten! Het lijkt me
niet erg klantvriendelijk om dit de
West Galecoppers aan te doen
om de bewoners van Oost Galecop 1 tot1 ½ minuut tijdswinst te
bieden. Lijn 77 is de enige bus

die in dit gedeelte van Galecop
rijdt.’

____________________________________________________________

Veel bewoners reageren met
verbazing op de nieuwe plannen
van de provincie Utrecht om het
openbaar vervoer flink op de
schop te nemen. Vooral bewoners van de wijk Galecop komen
in actie. Maar ook Vreeswijk is
de klos met het nieuwe concept
Vervoersplan 2020 dat de provincie onlangs presenteerde.

penaerpark te bereiken’ vervolgt
van Bemmel .

____________________________________________________________________

Oud politicus Bouws reageert op nieuwe
plannen openbaar vervoer

Op zondag 14 juli is er de mogelijkheid om
zelf deel te nemen aan het AirBadminton
toernooi in Nieuwegein. Tijdens dit laagdrempelige toernooi maak je in één middag kennis met AirBadminton en mis0schien worden jij en je partner wel de
eerste AirBadminton kampioenen van
Nieuwegein!
De informatie op een rij:
Je speelt in koppels. De samenstelling
(man/vrouw) maakt niet uit.
Je kunt inschrijven in de categorie jeugd
(8 t/m 14 jaar) of open categorie (alle
leeftijden).
Het toernooi is van 12:00-15:00 uur.
Spelers van alle niveaus zijn welkom!
Inschrijfgeld is €5,- per deelnemer. Betaling gaat per pin op de dag zelf. Contant
betalen is niet mogelijk.

________________________________________

Op zaterdag 13 juli kun je gratis meedoen
aan sportieve clinics en ontdekken dat AirBadminton écht heel gaaf is. Clinics zijn
voor jong en oud! Geef je nu meteen op en
laat ons weten op welk tijdstip je mee wilt
doen! De tijden van de clinics zijn:
11:00-12:00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur

________________________________________

Op 13 en 14 juli kun je op City Plaza in
Nieuwegein deelnemen aan en genieten
van de nieuwe sport AirBadminton tijdens
het Badminton Festival Nieuwegein powered by Decathlon. Dit is het 8e festival in de
toer door Nederland waarbij 12 steden
worden bezocht door Badminton Nederland waarbij jij als bezoeker/deelnemer
kennis kunt maken met deze te gekke
nieuwe outdoor sport.

De heer Bouws laat ons weten:
‘De ingreep in lijn 77 is zeker
dramatisch voor Galecop maar
ook andere delen van Nieuwegein hebben ermee te maken.
Wat te zeggen van Vreeswijk dat
zijn verbinding met Nieuwegein
Centrum verliest? Daar ligt een
toeristische trekpleister met beschermd dorpsgezicht en de Museumwerf dat niet meer met het
stadshart is verbonden. Wie zoiets bedenkt heeft vast een hekel
aan Nieuwegein. Afschieten die
plannen!!’
Jos van Vogelpoel trok erop uit
en maakte een videoverslag met
oud politicus Chris Bouws. Reageren op het plan kan nog tot 1
juli aanstaande, want voordat de
provincie Utrecht een besluit
neemt, en dat is in september dit
jaar, kan iedereen de enquête invullen en zijn of haar mening
geven over de voorgestelde wijzigingen. Bouws roept dan ook
iedereen op om de enquête in te
vullen en je stem te laten horen.
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Project beginnersbridge voor senioren

Voor inwoners van Nieuwegein
van 55 jaar en ouder starten op
dinsdag 17 en donderdag 19
september bridgecursussen in
het kader van het gemeentelijk
project 'Beginners Bridge voor
Senioren'. De cursus wordt verzorgd door Bridgeclub Nieuwegein.

Er waren dit weekend bij Rijnhuyse nog meer kampioenschappen te vieren. Zoals de vrijdagavondteams Herendubbel
35+ 1 van Jeroen Brand en
Damesdubbel 35+ 1 van Mirjam
Kerkmeijer, Gemengd Dubbel
17+ 1 van Anouschka van
Leeuwen en de Gemengd
Dubbel 35+ van Jan Verwey.
Traditiegetrouw sprongen alle
kampioenen op de laatste zondag van de competitie onder luid
gejuich van de aanwezigen van
de Rijnhuizerbrug in het Merwedekanaal. En dit jaar konden
de teams na de tropische zondag die verkoeling zeker gebruiken. Na de verfrissende duik was
het tijd voor de afsluitende barbecue bij de club.
Ruim 40 Competitieteams
Ruim 40 teams van Tennisvereniging Rijnhuyse deden dit
jaar mee aan de KNLTB voorjaarscompetities op de donderdag, vrijdag overdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. En
dan zijn er in het voorjaar en najaar ook nog diverse rood/oranje14

Het zondag mixedteam van Rijnhuyse promoveert naar de 2e
klasse. Onder v.l.n.r. Mike Diks,
Bas Rijkenberg, Lars van
Opijnen. Boven v.l.n.r. Monique
Sporrel, Femke Herber,
Maruschka van Soest.

__________________________________________________________________________________________________

Drie punten had TV Rijnhuyse
zondag mixed 1 van Bob Rijkenberg nodig om kampioen te worden. En zondag 2 juni jl. werden
die tegen TC Uithof (de nr. 3 in
het klassement) binnengehaald.
Uiteindelijk werd de ontmoeting
met de Uithof met 4-4 afgesloten
en konden Lars van Opijnen,
Bas Rijkenberg, Mike Diks,
Monique Sporrel, Femke Herber
en Maruschka van Soest hun
Rijnhuyse kampioenschap vieren.

tennisdagen voor de jongere tennissers (Tenniskids Worldtour).

Open Toernooi
Nu de voorjaarscompetitie afgesloten is, maken de leden van
Rijnhuyse zich op voor het QuoVadis Rijnhuyse Open Tennistoernooi waarvoor de inschrijving
binnenkort sluit. Voor de eerste
maal wordt dit toernooi niet meer
in september maar in juni gehouden.
__________________________

Dag van de
Kampvuurmuzikant
bij Natuurkwartier

Zaterdag 22 juni is de Dag van
de Kampvuurmuzikant. Op die
dag spelen zo’n 80 muzikanten
bij het kampvuur op 19 verschillende Natuurkampeerterreinen in
Nederland. Ook dit jaar is het
Natuurkwartier Nieuwegein één
van de locaties. Stichting De
Groene Koepel heeft de lineup per locatie bekendgemaakt
op www.dagvandekampvuurmuzikant.nl.
__________________________

In Nieuwegein noord wordt op
dinsdag – en donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur lesgegeven in het gebouw van atletiekvereniging Atverni aan de Galecop 6 en op in Nieuwegein zuid
op donderdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur bij tennisvereniging
Vreeswijk aan de Anemoonstraat 68A.
Dankzij de financiële steun vanuit de Gemeente kost deelname
aan de cursus slechts €110,-.
(inclusief twee lesboeken en lesmateriaal). De cursus omvat 30
lessen. Diegenen die in het bezit
zijn van een stadspas maken
aanspraak op subsidie.

Bridge is een actieve denksport
die in Nederland in clubverband,
beoefend wordt door ongeveer
115.000 mensen. Het aantal recreatieve bridgers is vele malen
groter. De cursus biedt de deelnemers de kans om stap voor
stap kennis te maken met het
bridgespel, onder begeleiding
van ervaren bridgedocenten.
Daarnaast is bridge uitermate
geschikt voor het leggen van
nieuwe sociale contacten.
Aanmelding en meer informatie
over de cursus zijn te verkrijgen
bij: José Canton, vice-voorzitter
van Bridgeclub Nieuwegein.
Telefonisch bereikbaar onder
telefoon 0306033961 of mobiel
via 0653241729; mailadres jose.canton@kpnmail.nl

Mooie weer
trekt veel bezoek voor
laatste Repair Café
dit seizoen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TV Rijnhuyse zondag Mixed 1
promoveert naar 2e klasse

De zomervakantie is in zicht en
dat betekend dat voor veel activiteiten er een zomerstop aan
komt. Ook voor het Repair Café
was het vandaag voorlopig de
laatste van het seizoen. Op 7
september, elke eerste zaterdag
van de maand (behalve juli/augustus) van 11.00 tot 14.00 uur,
zijn de vrijwilligers er weer om
de inwoners van Nieuwegein
van dienst te zijn om kapotte
spullen te repareren.

Onze fotograaf Peterson Tijhuis
van de Hogeschool in Utrecht
was aanwezig om deze laatste
bijeenkomst van dit seizoen vast
te leggen.

'Het Portret van déze Week
heeft in haar leven inmiddels zóveel gedaan, zowel
beroepsmatig alsook in het
Nieuwegeinse vrijwilligerstraject, dat we aan gespreksonderwerpen absoluut geen
gebrek hadden. Wát een
power, wát een diversiteit,
wát een bezige bij. En ook:
wát een creativiteit!
Nu geen werk meer. Maar
het vrijwilligerswerk, de
creatieve ontspanningen,
het echtgenoot zijn, het
moederschap, het grootmoederschap met een vaste
oppasdag, het huishouden,
de aandacht voor het eigen
welzijn (yoga en soms de
sportschool)…

Portret van de Week
Jantine met de Pet:
‘Over daadkracht en disruptie’
klaar zou ik denken. Maar nee hoor, na____________________________________
dat de partij van disruptie via haar web____________________________________
site en socialmedia liet weten dat met
____________________________________
deze boodschap Nieuwegein zichzelf
____________________________________
buiten spel heeft gezet, vielen diverse
____________________________________
politici opnieuw over elkaar heen.
____________________________________
____________________________________
Met een provinciebestuur dat heeft
____________________________________
aangegeven de plannen van de gemeente
____________________________________
Utrecht te ondersteunen denk ik dat het
____________________________________
allemaal niet heel veel uitmaakt. Of denkt
____________________________________
u dat Lot van Hooijdonk na het lezen van
____________________________________
de brief uit Nieuwegein ineens haar plan____________________________________
nen zal laten varen?
____________________________________
____________________________________
Kortom, de week van de disruptie en ik
____________________________________
moet zeggen dat maakt politiek dan wel
____________________________________
weer wat aantrekkelijker.
____________________________________
____________________________________
Met vriendelijke groet,
____________________________________
Jantine met de Pet
____________________________________
Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of
helemaal geen pet op, maar zit u wel iets
dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoegen
delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw
verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine
gaat ermee aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor.
Gegarandeerd!

________________________________________________________________________

Informatieavond over
hondenbeleid

___________________________________________________________________

In de aanloop naar een warm weekend
____________________________________
ging het er afgelopen week al verhit aan
____________________________________
toe in de raadszaal van Nieuwegein. Eerst
____________________________________
ging het maandag over een groenstrook
____________________________________
die door de firma Scholman stiekem in ge____________________________________
bruik genomen zou zijn. De gemeenteraad
____________________________________
was hier niet voldoende over geïnfor____________________________________
meerd, reden voor de SP om de verant____________________________________
woordelijke wethouder eens flink aan de
____________________________________
tand te voelen. De fractievoorzitter van
____________________________________
de SP handelt tegenwoordig in disruptie
____________________________________
en het leek erop dat hij met zijn eigen par____________________________________
tij aan het proefdraaien was. Een lang de____________________________________
bat, maar de wethouder beloofde beter____________________________________
schap en drinkt binnenkort even een kop____________________________________
je koffie met Scholman die naast grond
____________________________________
ook in groen doet en die er dus vast voor
____________________________________
zal zorgen dat wat groen moet zijn ook
____________________________________
gewoon weer groen wordt.
____________________________________
____________________________________
Vervolgens ging het woensdag over Rij____________________________________
nenburg, die polder waar onze grote buur
____________________________________
Utrecht grootse plannen mee heeft. Maar
____________________________________
liefst 11 windmolens moeten er komen en
____________________________________
daar kunnen de inwoners van Galecop en
____________________________________
Batau wel eens flink last van gaan krij____________________________________
gen. Na alweer een lange avond werd er
____________________________________
gestemd en met 18 stemmen voor en 14
____________________________________
tegen werd besloten dat we die grote buur
____________________________________
laten weten dat Nieuwegein tegen wind____________________________________
molens in Rijnenburg is. Dat is dan ook
____________________________________

Enfin, maak, naar aanleiding
van de antwoorden die zij
geeft op de vijf altijd dezelfde vragen en de foto’s,
nader kennis met
Marlous van Leersum,
het Portret van deze Week!

De gemeente houdt dinsdag 11 juni een informatieavond over het hondenbeleid bij
de hondenvereniging KVN aan de Galecopperzoom 3. U kunt bij de bijeenkomst tussen
19.00 en 21.00 uur binnen komen lopen.

Evaluatie
De evaluatie van het hondenbeleid van Nieuwegein heeft geleid tot een aantal maatregelen om het beleid beter onder de aandacht te
brengen, meer orde te scheppen, de voorzieningen beter bereikbaar te maken en positief gedrag en de onderlinge betrokkenheid
te bevorderen. Tijdens de informatieavond
krijgt u uitleg over waarom de maatregelen
zijn genomen en over hoe de uitwerking er
uit ziet.

Hondenkaart
U krijgt ook uitleg over de aanpassingen van
de hondenkaart. U kunt hier op reageren en
suggesties doen voor verbetering. De gemeente hoopt in gesprek met bewoners
goede ideeën op te doen over wat de gemeente kan doen, hoe de eigen verantwoordelijkheid van hondenbezitters is te stimuleren en wat bewoners zelf in hun eigen
buurt kunnen organiseren.
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